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 مقدمة الرب�مج

 مؤثرات

 جاسم : هل قرأت صحف اليوم �أاب خالد ؟ 

 أبو خالد : كال � جاسم مل تتح يل الفرصة بعد . فهل فيها ما يدعو إىل اإلهتمام ؟

 جاسم : إقرأ هذا العنوان ... 

 ثقافة مغلقة ؟ أبو خالد : " يقرأ بصوت منخفض لكن مسموع جيداً " أهي ثقافة للجميع أم

 ما هذا � جاسم ؟

 جاسم : هناك من حيتج � أاب خالد على الطريقة اليت تنعقد هبا جمالسنا و األسلوب الذي نتناول به قضا� العصر ...

 أبو خالد : وماذا يريد احملتجون ؟

 جاسم : لعل األفضل أن تستمع إىل رأي واحد منهم ؟

 أبو خالد : وكيف نتصل به ؟
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 هم فيما أعلم طالب من الناهبني يف اجلامعة . فهل أتصل به تلفونياً ؟جاسم : أحد

 أبو خالد : حتسن صنعاً إن فعلت ...

جاسم : " يدير قرص التليفون " ألو ... السيد عادل ؟ .. أ� هنا جاسم املسعود ...لقد قرأ� صباح اليوم تعليقاً 
.. نعم ... أ� عضو من أعضائها ... فهل حتب أن متثل رفاقك على ما جيري يف ندوتنا اليت تنعقد تقريبا كل يوم ! .

 وزمالءك يف مناقشة املوضوع ؟ حسن ... حنن ابإلنتظار... 

 أبو خالد : يبدو أن صاحبك سريع إىل االستجابة ؟!

 جاسم : املوضوع � أاب خالد يشغل حيزاً كبرياً عند املواطنني. 

 ا ...أبو خالد : حسن نسمع ما يقولون من ورائن

 طـرق على البـاب

 جاسم : " حركة فتح الباب " تفضل � أخ عادل ...

 عادل : السالم عليكم ورمحة هللا ...

 أبو خالد وجاسم : وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته...

 عادل : أ� عادل عبد الرحيم من طالب جامعة امللك عبد العزيز . 

 جيل األبناء. أبو خالد : إ�ا فرصة لطيفة أن أتعرف على 

 جاسم : أو قل األحفاد � أاب خالد " يضحكون ". 

أبوخالد : " فرتة صمت " لقد قرأ� صباح اليوم تعليقًا سريعًا على الندوة اليت نعقدها هنا ملناقشة قضا� اإلنسان يف 
 هذا العصر فهل لك � ابن أخي أن تقول يل : ما وجه االعرتاض؟ 
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عادل : لقد مسعنا � أاب خالد أنك تتزعم هذه احلركة الثقافية فأدهشنا أننا حنن الذين منثل جيل الطليعة القادمة من 
املثقفني ال حظ  لنا منها وال نستطيع املشاركة فيها ... وقد علقنا على هذا الوضع قائلني : يبدو أن الثقافة اليت 

 ثقافة مغلقة ...  توضع خطوطها األساسية يف هذه الندورة هي

جاسم : ليس األمر كما تظنون � أخ عادل ... كل ما يف املوضوع أن طبيعة املناقشة واملكان الذي جنتمع فيه ال 
 يتسعان للعدد الكبري من الناس. 

 عادل : أهذا هو اجلواب � أاب خالد ؟ 

 أبوخالد : إن األستاذ جاسم � ابن أخي هو من ركائز هذه الندوة ...

 ل : إذاً كان املفروض يف هذه احلالة أن تنظموا حواراً بني املهتمني لشؤون الرتبيةوالتثقيف على نطاق أوسع ... عاد

أبو خالد : ال تنسى � عادل أن الذين يشرتكون يف الندوة من جيل األساتذة الذين يدرسونكم ... إن كل ما يقال 
 ة والعاملني فيها ...هنا يف الندوة ينتقل إليكم دون اإلشارة إىل الندو 

جاسم : مث ال تنسى � أخ عادل أن احلوار على صفحات الصحف أو يف اجملالت األدبية يبقى بطيئًا ابلنسبة 
للمحاورات ويف وسعي أن أخلص ما قلته لكم ابلكلمات التالية : كل عمل مبذول يقصد به إىل توثيق عالقة اإلنسان 

ة للنوع اإلنساين هو عبادة حقيقية تقف على قدم املساواة أمام العبادات املقررة بربه وتوفري أسباب السعادة والطمأنين
من صالة وزكاة وصوم وحج. ويف ضوء هذا التعريف ال يوجد علم شريف وعلم غري شريف ... كما ال توجد خدمة  

 كرمية وخدمة غري كرمية بل إن كل عمل تتوفر به خدمة جديدة أو معرفة جديدة هو عمل شريف.

 تصفـــيق

 عادل : إذا مل يكن تفاوت يف العلوم واألعمال واخلدمات فأين يكون التفاوت إذاً ...

سعد : قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقرتح أن يكون العم أبو خالد واألستاذ جاسم وخالد إىل جانيب يف هذه 
 احملاورة فهل أنتم موافقون ؟ 

 أصوات : موافقون ... موافقون ...



٤ 
 

ذلك أقول لك � أخ عادل : إن العمل اجليد املتقن والذي مت يف سبيل هللا ومن أجل حتقيق خدمة  سعد : وعلى
جديدة أو معرفة جديدة هي عمل صاحل وشريف ... واألعمال كلها ال تتفاوت يف الصالح والشرف لكن الذين 

أيب خالد أن يشارك يف مناقشة هذا يتفاوتون هم العاملون أنفسهم يف ميادين احلياة املختلفة ... ورجائي من العم 
 املوضوع . 

أبو خالد : أيها األبناء روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله : إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه 
 ... وروي عنه عليه الصالة والسالم قوله : إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى ... فمن كانت هجرته إىل

هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه... 
وعلى ذلك فإن أمامنا شرطني للعمل الشريف أكان عمًال ذهنيًا أو عمًال يدوً� : الشرط األول هو اإلتقان والشرط 

 الثاين هي النية اخلالصة لوجه هللا ... 

الد : وعلى ذلك فإنه ال جمال لتصنيف األعمال املتقنة والنيات اخلالصة لوجه هللا سبحانه ... إنك أيها اإلنسان خ
تصنف يف عداد الطبقة األوىل من الناس حني ختلص يف أداء عملك وحني تكون نيتك خالصة لوجه هللا ... مهما 

 يه ...تفاوتت مكانتك يف السلم اإلجتماعي الذي يتعارف الناس عل

عادل : هل يعين هذا أيها السادة أنه ال فرق يف نظركم بني عامل التنظيفات املتقن لعمله واألمني يف آداء وظيفته 
 وصاحب النية اخلالصة لوجه هللا وبني صاحب اخلربة العلمية الواسعة؟ 

 جاسم : نعم � أخ عادل ...ليس هناك فرق بينهما ... 

 العباقرة و األذكياء و العلماء ... عادل: لكن هذا ظلم نفرط به حق

سعد : كال � عادل حنن ال نتحدث عن التكافؤ يف املكافآت املادية و لكننا نتحدث عن التكافؤ يف كرامة اإلنسان 
 ويف قيمته كعضو عامل يقدم ما يسعه تقدميه إىل اجملتمع .

لتفاوت يف الكفاءات هو من أمر هللا ... ال أبو خالد : هنا أحب � عادل أن ألفت نظرك و أنظار إخوانك إيل أن ا
يد لنا فيه ... فهو كحكمة منه سبحانه يرفع بعضنا فوق بعض درجات تنظيمًا ملرافق العيش ... جند ذلك يف قوله 
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عز و جل : " حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
 ربك خري مما جيمعون" .سخر�ً و رمحة 

خالد : إذا وضحت هذه النقطة و عرفتم أيها األبناء أن قسمة املعيشة بني الناس إبجياد تفاوت يف الكفاءات العلمية 
حىت و اجلسدية بينهم فإن هناك �ظمًا آخر حيقق الوحدة و املساواة بني البشر هذا الناظم هو العقيدة اليت يتساوى 

 و أمام أنفسهم و الصدق يف أداء العمل الذي يتساوون به أيضاً أمام هللا و أمام أنفسهم ...الناس هبا أمام هللا 

جاسم : و تعقيباً على ما جاء يف كالم األساتذة أقول لكم : إن املباراة الوحيدة و العادلة اليت جيب أن تنظم بني بين 
باراة اليت يتفاضل فيها الناس ويثابون على التفاضل اإلنسان و اليت ال يكون فيها ظلم وال جنف وال احنراف، هذه امل

 فيها هي مباراة يلخصها القرآن الكرمي بكلمة " التقوى " . 

 عادل : فماذا يقصد هللا سبحانه وتعاىل هبذه الكلمة ؟ 

 حمكم سعد : الواضح � عادل أن كلمة التقوى تعين العمل اجليد يف ظل اإلميان ابهلل ... و من هنا قال عز و جل يف
 تنزيله :" إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " .

أبو خالد : و يضيف تبارك و تعاىل يف اآلية نفسها قوله :" إن هللا عليم خبري" ... هو عليم خبري ابمليدان الذي 
على تكون فيه املفاضلة بني الناس ال ابلوالدة و ال بسياسة متييز بل تكون ابلعمل الصاحل ... و العمل الصاحل  وقف 

عامل التنظيفات كما هو وقف على الرجل الذي يقف يف قمة الوظائف اإلجتماعية ... و هذا ال يتعارض أبداً مع 
 التفاوت يف احلظوظ املادية و مواقع العمل يف اجملتمع الواحد ...

النواحي  عادل : يف ضوء ما مسعناه منكم نستطيع أن نقرر إذًا أبنه ال تفاضل بني اإلختصاصات و الوظائف من
 املعنوية و يف ميدان التقييم إلنسانية اإلنسان ...

خالد : صدقت � أخ عادل... التفاوت هنا يف التكرمي و التفاضل يف التقييم غري موجودين ... من أجل ذلك 
 جاءت املساواة مطلقة بني لناس يف قوله عليه الصالة و السالم : " كلكم آلدم وآدم من تراب ..." 

 ى أن نتحدث عن العالقة القائمة بني املؤمن املسلم و بني البعد اإلنساين لسلوكه ...عادل : يبق
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 جاسم : أ� أقرتح أن يناقش هذا املوضوع يف حماضرة قادمة .

 عادل : لتكن يوم غد ... 

 شاء هللا . أبو خالد : إىل غد إن

 موسيقى �اية

 


